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In 5 stappen een leuke
foto van jouw pup 

Met deze tips maak jij ook die
leuke foto van jouw

beweeglijke pup

Foto's en tekst : Yvonne van Leeuwen
Contact : 06-15381581
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Heb je net een nieuwe huisgenoot? Zo’n leuke speelse pup?
Gaaf hè? Maar je pup wordt zo snel groot… Hoe leuk is het
dan om die groei vast te leggen met je camera?  
Wist je dat de meeste mensen die net een pup hebben,
moeite hebben met het maken van een foto van die leuke
minihond? Die blijkt namelijk helemaal niet zo goed stil te
kunnen zitten.
 
Ik heb dit e-book gemaakt met tips hoe je toch mooie foto’s
van je pup kunt maken.

Inleiding 
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Hallo mijn naam is Yvonne, hondenfotograaf en hondentrimster.
Daarnaast ben ik al heel lang actief bij verschillende dieren activiteiten. 
Ik ben vanaf jonge leeftijd al enthousiast bezig met dieren. 
Het was dan ook vreemd dat ik niet eerst voor een beroep met dieren heb
gekozen. Maar daar kwam al snel verandering in. 
Eerst werd ik hondentrimster en nadat ik met onze eerste hond op
gehoorzaamheidscursus was geweest, werd ik gevraagd om instructeur te
worden. Daar mocht ik ook een opleiding voor volgen. Nu wist ik, dit is mijn
plek, mijn droom, werken met honden. Fotografie was nog een hobby, maar
door het fotograferen van de honden op de hondenclub, o.a. tijdens
evenementen was ook dat vuurtje aangewakkerd. 
Nu maak ik een combinatie; ik maak foto’s van honden met mijn opgedane
hondenkennis van trimmen en instructeur. 
Zelf heb ik ook verschillende honden gehad. Jong en oud en allemaal heb ik
ze voor de camera gehad. De ene hond was makkelijker te fotograferen dan
de andere, maar uiteindelijk is het bij allemaal gelukt.

Wie  ben  ik?
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Waar loop je tegenaan?

Hoe moeil i jk is het als iets niet lukt? 

Komen de onderstaande punten je bekend voor? 
Het is mij ook overkomen.

1
2
3
4
5

Mijn pup luistert (nog) niet. 

Mijn pup staat geen moment stil. 

Mijn pup heeft (nog) geen aandacht voor me. 

Mijn pup vind alles leuk behalve die fotocamera. 

Mijn geduld wordt aardig op de proef gesteld. 

6 Ik denk dat het op deze manier nooit gaat lukken. 

7 Straks heb ik geen mooie foto van die leuke schattige pup.
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8 Mijn puppy kan helemaal nog niet los.
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Deze oplossingen heb je vast al eens gehoord of uitgeprobeerd.

Gewoon blijven proberen het lukt vanzelf een keer. 

In het bos gaat het wel lukken. 

Neem een foto als hij net gegeten heeft. Dan is ie rustiger.

Goed bedoelde oplossingen 

Waarom werkt dat niet?

Het gaat niet zomaar ineens lukken. Je raakt hierdoor zelf
gefrustreerd en je pup ook. 

In het bos gaat het ook niet lukken, daar zijn veel te veel lekker
geurtjes. En in het bos gaat jouw kleine pup op
ontdekkingsreis. Wie hebben hier allemaal gelopen vraagt hij
zich af? 

Na het eten? Heb je wel eens goed gekeken naar je pup? 
Als die heeft gegeten, valt ie in slaap. 

www.animaldesignfotografie.nl

Een foto van een slapende hond is ook leuk maar jij wil een
foto waarop hij wakker en alert is. 

Neem gewoon een foto als hij slaapt. 



Wat werkt dan wel? 

Een foto kan je het beste maken op een stukje terrein dat
bekend is voor jouw pup. 

Waar dat is, dat maakt niet uit. Op gras of stenen. 

Al is je pup nog zo jong, zodra hij een paar keer op dezelfde
plek is geweest, zal hij deze herkennen. Dan wordt de
omgeving minder interessant. Dát is het moment waarop je
ervoor moet zorgen dat je pup jou interessant vindt.

Mijn stappenplan tot succes vind je hieronder. 
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Stappenplan

voor een leuke foto 

van jouw knappe pup



Ga een paar keer per dag naar dezelfde
plek. De plek die jij mooi genoeg vindt om
een foto te maken.

Van tevoren zorg je dat jouw pup zijn
behoefte al gedaan heeft. 

Op deze manier word het niet de
uitlaatplek maar een plek voor iets
anders. Laat je pup die plek ontdekken
door te snuffelen.
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5 stappen plan

1. 
Begin rustig

Als je dit een paar keer gedaan hebt,
merk je dat de pup steeds minder gaat
snuffelen. Hij zal meer op jou en andere
dingen gaan letten. 
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2. 

3. 

Gaat je pup minder snuffelen, dan loop je
samen een stukje over deze plek en geef
je jouw puppy af en toe een klein brokje.
Zo zorg je ervoor dat je pup deze plek
gaat associëren met een leuke plek.

Een stapje verder

Speel met jouw pup op die plek met een
favoriet speeltje. Dit hoeft niet lang te
duren. Speel vooral rustig. Je wilt er
tenslotte naartoe werken, dat je een foto
van je pup kunt maken. 

Wissel stap 2 en 3 af.

De ene keer laat je hem snuffelen, de
andere keer speel je met hem. 

Je zal merken dat hij steeds meer op jou
gericht is.

Neem een speeltje mee

5 stappen plan
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5. 

Nu ga je jouw fototoestel meenemen en
net doen alsof je een foto maakt. 
Of dat nu een mobiel of een fotocamera
is, dat maakt niet uit. 
Kijk maar eens hoe hij reageert. 
Komt hij naar je toe? Dan beloon je hem.
Het doel is tenslotte dat ‘ie aandacht
heeft voor jou en je fototoestel. 

Belonen kan voor elke hond anders zijn,
snoep, een speeltje of lieve woordjes.
Een hoge stem is leuker dan een lage
stem. 

Neem je camera mee

Geduld is het allerbelangrijkst. Lukt het
even niet? Ga weer naar huis en ga later
op de dag nogmaals.

Na een aantal keer herhalen van deze
stappen zal je zien dat het lukt.  
Je krijgt de aandacht van je pup en kan
die leuke foto nemen.

De aanhouder wint.

4. 

5 stappen plan
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Houd het  toestel niet voor je gezicht.
Oogcontact is belangrijk om de aandacht
vast te houden.

Extra tips.

Ga zo laag mogelijk met je camera. 
Of ga op je buik liggen. Dat is wel weer
een extra moeilijkheid want iemand die
op de grond ligt heeft grote
aantrekkingskracht op honden. 

Neem iemand mee die je kan helpen. 
Er zijn vaak te veel dingen waarop je
moet letten. 

Is het onmogelijk om je pup los te laten?
Laat hem dan door iemand vasthouden
die de riem recht omhoog houdt. Er zijn
genoeg apps of programma's op de pc
waar je de riem later “weg kan poetsen”.

Houd je poging kort. 
Een pup heeft nog niet de mogelijkheid
lang de aandacht vast te houden. 

Heel belangrijk: Houd het leuk!

Let erop dat je jouw pup aankijkt als je
een foto wilt nemen. 

5 stappen plan
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Ik zoek een mooie locatie of blijf in de studio, ik fotografeer daar in
tijdvakken van 20 minuten. Als je de afspraak maakt, kies je een
eigen tijdvak. 
Op die manier is er weinig afleiding voor je pup en blijft hij door de
korte duur van de fotosessie alert. 
Je pup hoeft niet los als dat nog niet lukt. 

Voor deze speciale mini fotosessie betaal je slechts € 27,50. 
Je krijgt hiervoor:
De fotosessie van 20 minuten.
 1 fotokaart van 13 x 18 cm. Dit is een foto afgedrukt op luxe
natuurkarton in zijdematte print en een klein digitaal bestand voor
online gebruik.
Een persoonlijke galerij met 5 - 10 foto’s om uit te kiezen. 
De link stuur ik naar je emailadres.

Natuurlijk is het is mogelijk om extra foto’s bij te bestellen. 
Voor € 9,50 kan je kiezen voor een fotokaart of een digitaal bestand
voor online gebruik.

Lukt het met deze tips nog steeds niet?
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Lukt het je ondanks al je inspanningen toch niet om een echt
mooie foto te maken? Dan help ik je graag! 
Elke maand organiseer ik een mini-fotosessie,
speciaal voor pups van 12 t/m 26 weken! 

Ik help je graag



Ja  graag!

Hopelijk heeft  mijn stappenplan je geholpen bij

het maken van foto’s van je pup. En wil je dat ik

je help, dan doe ik dat graag! 
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Ik help je graag

groeten 

Yvonne

Lijkt het jou wat om een mooie foto van jouw pup te hebben? Wacht
niet tot ‘ie te groot is en schrijf je in voor de interesselijst. Je krijgt
dan als eerste bericht wanneer de mini-fotosessies plaatsvinden!

https://animaldesignfotografie.nl/mini-fotosessie-speciaal-voor-pups/

